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Balioen aldeko Balioen aldeko 
Gipuzkoaren apustu estrategikoaGipuzkoaren apustu estrategikoa



Gure abiapuntuaGure abiapuntua
Giza balioetan sendoa den gizarteak, garapen maila handia eta 
eramangarria du.

Aktoreak elkarlanean aritzen direnean prozesu indartsuak
sortzen dira.

Gure gizarteak azpiegitura fisikoak sustatzeaz gain, garapen
iraunkorrerako baloreak ere sustatu behar ditu.

Historikoki, Gipuzkoak badu aktibo bat arlo honetan. Aktibo hori
identifikatu eta sustatu nahi da.



Gipuzkoa: Gizarte BalioakGipuzkoa: Gizarte Balioak ekimenaren helburuaekimenaren helburua
Gipuzkoan eremu sozial, ekonomiko eta politikoan giza balioak 
sustatu:

Bakea eta giza legea.
Gizarte elkartasuna.
Lanaren garrantzia.
Herrigintzarekiko konpromisoa, eta abar.

Erakunde, gizarte eragile eta Gipuzkoako enpresekin lankidetza 
sortu:

Balioak sustatzeko ikerketa eta jardunaldiak.
Enpresetan gizarte ardura sustatzeko kudeaketa eredu berriak.
Erakundeen arteko elkarlana sustatzeko proiektuak, eta abar.



Lehenengo proiektua: Lehenengo proiektua: Gipuzkoa SareanGipuzkoa Sarean
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak proiektu hau 
bultzatzen dute Gipuzkoako gizartearen etorkizunerako eta garapen sozial, 
ekonomiko eta politiko orekatua ziurtatzeko.

Ikerketa eta interbentzio proiektua da.
Erakunde publiko, enpresa, unibertsitate eta eragile esanguratsuenetan 
nagusitzen diren balioak aztertuko dira.
Azterketaren ondoren balio ezberdinak indartzeko ekintzak planteatu eta 
bideratuko dira.
Giza balioetan oinarrituta, Gipuzkoaren lehiakortasuna eta gipuzkoarron 
ongizatea bultzatu nahi dira.



Gipuzkoa SareanGipuzkoa Sarean: beharrezko proiektua: beharrezko proiektua
Gizarteko balioen aldaketa.

Azken urteetan balioen aldaketa handia ari da gertatzen. “Gure gizartean indar 
handia hartu du azken urteotan indibidualismoak, kontsumismoak edota alor 
publikoarekiko kezkaren beherakadak” (Kualitate Lantaldea 2008).

Krisiari aurre egiteko ere proiektu garrantzitsua.
Egungo krisi ekonomikoari aurre egiteko, beharrezkoa da neurri ekonomikoak 
hartzea. Baina neurri horiez gain, gizarteak dituen balioak indartzea ere 
ezinbestekoa da: lanarekiko konpromisoa, elkartasuna, eta abar. Beharrezkoa 
da Gipuzkoako lehiakortasuna sustatzeko pertsonen balioak indartu eta 
sakontzea.



Parte hartzaileakParte hartzaileak
Gipuzkoa Aurrerako kideak:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Donostiako Udala
Kutxa
Adegi
Gipuzkoako Merkataritza Ganbera
Mondragon Corporación Cooperativa

Oxford Unibertsitatea
Orkestra: Lehiakortasunerako Euskal Institutua (Deustuko 
Unibertsitatea)
Mondragon Unibertsitatea
Euskal Herriko Unibertsitatea
Bizkaia Xede (Bizkaiko Foru Aldundia)



Proiektuaren faseakProiektuaren faseak

1. Proiektuaren oinarri teorikoak zehaztea.

2. Eragile nagusien mapa definitu eta ikerketa egitea.

3. Gizarte kapitala indartzeko ekintzak sustatu.

4. Proiektuaren berri eman Gipuzkoako gizarteari.



BALIOEN ALDEKO APUSTU BALIOEN ALDEKO APUSTU 
ESTRATEGIKOAESTRATEGIKOA

Giza-balioetan oinarrituta, Gipuzkoaren 
lehiakortasuna eta gipuzkoarron ongizatea

bultzatu nahi dituen elkarlan proiektua da
GIPUZKOA SAREAN
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